
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt:  21.09.17 @ Geir Iversen 
Til stede: Geir Iversen, Bent Carlèn, Kristian H. Mong, Tore Sandvik, Therese 

Buøy Berglund, Edle Steinåsen 
Frafall: Rolf Olerud 
Neste møte: 17.10.17 @ Bent kl 20:00 
Referent: Kristian Mong 

 

Informasjon 

Tittel Innhold 

Gjensidigestiftelsen Søknaden var så omfattende at vi hadde ikke ressurser til å 
gjennomføre søknad om støtte. 

Gjengrodde eller 
barrikerte stier 

Tore og Rolf har tatt en runde. Forfølger dette ikke noe videre. 

Rapport 
oppgradering av 
lekeplass 

Bent har sendt en rapport til Kommunen, som de ønsket for å 
gi oss støtte. 

Mottatt anonymt 
brev 

Vi har mottatt et anonymt brev hvor vi anmodes om å jobbe 
for å bl.a. endre Riksvei 23. Styret følger ikke opp anonyme 
brev. Ta kontakt dersom du/dere ønsker å engasjere deg/dere 
via Velet. 

 

Videreført fra tidligere 

Tittel Innhold Aksjon 

Garasjelag Vi har jobbet med å finne ut hvilke garasjer 
som tilhører hvem og hvilke som er 
garasjelag etc. Har kommet et stykke videre 
med å lage en liste/oversikt. Bent overtar 
oppfølging; får tilgjengelig informasjon fra 
Therese. 

Bent 

 

Parkeringsanlegg Tore har hatt befaring med VIVA på åsen. 
Følgende referat er sendt tilbake til VIVA 

Tore & Edle tar 
en runde ang 
trimming av 



etter befaringen: 

Vi gikk Gleinåsveien, delvis Konglestien, 
Almebakken, Lyngåsveien, Bjørnstadveien, 
Granliveien og Mosebergveien. 
1. Hvem eier området øverst i Gleinåsveien 
som er merket med et gammelt skilt 
«Gjesteparkering». Såvidt vi kan se av de 
kartene vi har tilgang til er deler av plassen 
kommunal eiendom. VIVA mente det var 
vellets eiendom, og skulle sjekke det. Uansett 
sa VIVA at det skiltet som er satt opp der, er 
ikke et kommunalt skilt. 
2. Veilysene i Gleinåsveien. Det ser ut til at 
disse enkelt kan reguleres slik at de blir 
mindre sjenerende. Kommunalt ansvar. 
4. Skilt Konglestien må skiftes. Kommunalt 
ansvar. 
3. «Parkeringsplass» overfor Gleinåsveien 13 
og 15 (Ikke opparbeidet) kan bli 
parkeringsplass. Det må undersøkes hvem 
som eier grunnen. 
4. Området i krysset Gleinåsveien/Einerlia 
kan opparbeides til parkering. (VIVA mente 
det var vellets ansvar) 
5. Veiskiltet som er satt opp i Einerlia er ikke 
kommunalt og blir skiftet. 
6. Fartshump kan anlegges i området mellom 
Mosebergveien og Seljefaret. (Ikke 
kommunalt ansvar). Tvil om det er 
hensiktsmessig med en fartshump ovenfor 
inngangen til lekeplassen. 
7. Ikke aktuelt å legge en type fortau eller noe 
i Almebakken. Vellet kan fritt legge grus eller 
noe annet på veiskulder i almebakken, men 
da må vellet bekoste dette selv. 
8. Det vil bli asfaltert i nedre del av 
Gleinåsveien (Fra Røykenveien til Nedre 
Gleinåsen, da det ikke skal graves der når det 
legges ny kloakk. Dette skal gjøres snarest 
mulig. 
9. Fortauet i Bjørnstadveien fra 
Kornmagasinet til Granliveien skal utvides 
med 1 m. Veien flyttes tilsvarende, muligens 
litt mer. 
10. Skråningen mellom «Kommunetomta» og 
Nedre Gleinåsen skal planeres for å forbedre 
siktforholdene. 

hekker 
generelt. Tore 
tar også en 
runde rundt 
parkerings-
plasser i 
Bjørnstadveien. 



11. Kommunen har bedt politiet om å sjekke 
parkeringen i «Parkering-forbudt-sonen» 
nederst i Bjørnstadveien. Politiet prioriterer 
det ikke, men kan komme innom når de har 
mulighet. 
12. Det kan være mulig å bruke litt av 
området mellom «Kommunetomta» og 
gangstien opp til Furulund til parkering. Må i 
såfall bekostes av vellet. 
13. Gjerde nederst i Almebakken blir 
reparert. Kommunalt ansvar. 
14. Parkering i krysset 
Almebakken/Bjørnstadveien er ikke tillatt 
etter vanlige forskrifter om parkering i kryss. 
Kommunen vil dermed ikke sette opp noe 
skilt, men vellet kan sette opp et skilt med 
parkering forbudt (Rundt som vanlig skilt, 
men med sort kant og stripe i stedet for rødt). 
15. Gjennomkjøring-forbudt skilt er satt opp, 
og forbudet skal være effektuert.  
16. Rosebusken i krysset 
Almebakken/Bjørnstadveien står delvis på 
kommunal tomt og kan klippes/fjernes 
(Snakk med eier først) 
17. Veiskiltet Gleinåsveien/Almebakken er 
vanskelig å se når man kommer nedenfra. 
Det kan antakelig løses ved å fjerne noen 
grener på de nærmeste trærne. 
18. Dessuten står busskiltet feil etter hvor 
bussen stopper. Bussen stopper i 
Gleinåsveien. Det er visstnok busselskapet 
som ønsket å ha skiltet der. 
 
Generelt gjelder at det særlig i Lyngåsveien 
og Almebakken at grunneierne har beplantet 
eller latt beplanting gro utover i kommunal 
eiendom. Dette er bl.a. et siktproblem og 
problem i forhold til barn og andre 
fotgjengeres trygghet. Lyngåsveien er verst. 
Hvis det parkeres biler langs veien, vil ikke 
brannbiler etc. komme fram. I Almebakken er 
det satt opp en Tujahekk som øverst står 
langt inn på kommunens eiendom, og på sikt 
vil dette bli et problem for sikt også. Det kan 
hende styret bør ta en befaring på disse 
stedene. 
 



Lys på lekeplass Bent har vært i kontakt med aktuelle 
personer og har en prosess rundt bytting av 
pære. Følger videre opp. 

Bent 

 

Nye punkter 

Tittel Innhold Aksjon 

Julegrantenning 3. 
desember 

Skaffe julenisse 

 

Julenisse i hest og slede 

 

Innkjøp av gløgg (20 liter i år) og alt annet 

 

Snop 

 

 

Juletre 

 

Pynt av juletre 

 

Korps 

Kristian 

 

Therese 

 

Bent 

 

Edle (ser hva vi 
får sponset 
først) 

 

Bent 

 

Rolf 

 

Edle 

Låse port i 
Granliveien 

Låse porten i ”akebakken” mellom 
Granliveien og Bjørnstadveien. Stor fare 
for kollisjon med akende/syklende barn 
som kommer nedover. 

Bent 

Bålpanne Det er mange som ønsker bålpanne på 
lekeplassen. Vi vurderer grillmuligheter 
fremover. 

Styret 



Vinterleik Styret støtter opp om å bli med på neste års 
aktivitetsdag. 

Edle 

 


